
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

 م. تقيم يف دمشق حالياً . 1973/ 23/1 حلب مكان وتاريخ الوالدة: نور الدين. الوالد: راوية عرت. االسم:

 D.Rawia.Eter@gmail.com، الربيد اإللكرتوين: 0956797783، رقم اجلوال: 3717121رقم اهلاتف: 

 الشرعية أيضاً بدمشق، عام: الثانويةم، وشهادة 1987 الشرعية، من الثانوية الشرعية بدمشق، عام: اإلعداديةنالت الشهادة 
 على املدارس الثانوية الشرعية يف سوريا كافةً . الرتبة األولىم،  وكالمها حازت فيه 1990

م، وكانت اخلرجية األوىل، فنالت شهادة وجائزة الباسل 1995عام:  إجازة يف الشريعة من جامعة دمشق الشهادة الجامعية األولى:
 درجة.  80,74للخريج األول، برتبة  امتياز، ومعدل: 

 شهادات الدراسات العليا:

م.  2008 درجة، وذلك عام: 92 ومعدل قدره: امتياز اختصاص احلديث النبوي وعلومه، مبرتبة  :الماجستير

وكانت حتقيق جزء من خمطوط بعنوان: ((قضاء الوطر من نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر))، وهو حاشية على 
 ورقة، قامت بتحقيقها والتعليق عليها، بشكل علمي، وفق القواعد املعروفة. 140كتاب: ((نزهة النظر))، وكان نصيبها: 

م.  2012 درجة، وذلك عام: 85 ومعدل قدره: امتياز اختصاص احلديث النبوي  وعلومه، مبرتبة :الدكتوراه

 .((مكانة الشيخين في السنة))وأطروحة الدكتوراه عنوا�ا: 

 م.2018 / 5 /24تاريخ التعيين في الهيئة التدريسية لكلية الشريعة جامعة دمشق بصفة (مدرسة متمرنة): 

  علوم احلديث، احلديث التحليلي، احلديث املوضوعي، مناهج احملدثني، علل احلديث.المحاور العلمية التي هي محل اهتمام:

  اللغة اإلنكليزية.اللغات غير العربية:

  مدرسة متمرنة متفرغة يف قسم علوم القرآن واحلديث، كلية الشريعة، جامعة دمشق.الوضع الوظيفي الحالي:

 األبحاث العلمية المنشورة سوى بحثي الماجستير والدكتوراه:

م. 2011فداء أسرى بدر بني التخطئة والتصويب: حبث متت املوافقة على نشره   يف جملة جامعة دمشق: عام:

 م. 2011معامل احلياة العسكرية يف عهد الصديق: حبث متت املوافقة على نشره يف جملة: كلية دار العلوم جامعة القاهرة لسنة: 

معامل احلياة االقتصادية يف عهد الفاروق: حبث متت املوافقة على نشره يف جملة: حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق التابعة 
.  م2012ة جلامعة األزهر، لسن
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جهود علماء حلب يف النهضة العلمية: ضمن فعاليات: (حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية) يف ندوة أقامتها كلية الشريعة جبامعة 
حلب.  

م لدى دار املكتيب، 2001آثار التقوى يف القرآن الكرمي: كتاب يتضمن حبثاً يف التفسري املوضوعي.  وقد طبع مرتني: األوىل عام 
 . والثانية: دار العلم

 الخبرة العلمية:

 اإلشراف على عدة أطروحات ماجستري يف كلية الشريعة.

 الخبرة التدريسية:

م.  2011/2012م، إىل عام: 2007/2008عملت حماِضرة يف كلية الشريعة جبامعة حلب، ملدة أربع سنوات: من عام: 

. 2016-2015 إىل عام: 2014-2013ويف كلية الشريعة جامعة دمشق: من عام 

، إىل 2013-2012 معهد الفتح اإلسالمي منذ عام:  جامعة بالد الشام فرع يف كلية: أصول الدين والفلسفة، يفعملت مدّرسة
 .2019- 2018عام 

م، وال تزال قائمة على 2018 يف كلية الشريعة جبامعة دمشق يف الشهر اخلامس من عام  أعضاء اهليئة التدريسيةعينت عضواً من
 رأس عملها. 

 عام (حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية) يف ندوة أقامتها كلية الشريعة جبامعة حلبشاركت يف ندوة :المشاركة في بعض الفعاليات
.  م2007

إىل 2010عملت رئيسة للجنة حتفيظ احلديث النبوي الشريف، يف مدينة حلب، بتعيني من قبل وزارة األوقاف، وذلك منذ عام: 
 ونالت تكرمياً جلهودها املثمرة يف هذا اجملال. 2012

 

 

 

 

 


